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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1098/2011 af Carlo Ruocco, italiensk statsborger, for "Lega 
ambiente, Comitato "Sarzana che botta"", om regionens Liguriens tilsidesættelse 
af direktiv 2001/42/EF

1. Sammendrag

I andragendet påpeges, at regionen Ligurien har vedtaget et antal foranstaltninger vedrørende 
fysisk planlægning, uden at disse har været omfattet af procedurerne i direktiv 2001/42/EF om 
vurdering af bestemte planers og programmers indvirkning på miljøet. Regionen har 
tilsyneladende ikke vist tegn på anerkendelse af de forskellige meddelelser fra de berørte 
sammenslutninger.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 30. januar 2012). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionen svar, modtaget den 16. marts 2012

"Kommissionen har modtaget en tilsvarende skrivelse fra andrageren. I sit svar af 
17. november 2011 oplyste Kommissionen andrageren om, at den var opmærksom på, at den 
tidligere artikel 46 i regionen Liguriens regionallov nr. 10/2008 ikke var i overensstemmelse 
med bestemmelserne i direktiv 2001/42/EF (SMV-direktivet1), og at de italienske 
myndigheder i mellemtiden har ændret artikel 46 i regionen Liguriens regionallov som følge 
af Kommissionens undersøgelse.

Inden for rammerne af samme undersøgelse har Kommissionen således anmodet de italienske 
                                               
1 EFT L 197 af 21.7.2001, s. 30-37.
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myndigheder om at sikre, at de planer, der blev vedtaget, mens den tidligere artikel 46 stadig 
fandt anvendelse, overholder direktivet, og holde Kommissionen underrettet om eventuelle 
opfølgende foranstaltninger i regionen Ligurien.

Konklusion
Som andrageren allerede er blevet underrettet om, har Kommissionen truffet foranstaltninger 
med henblik på at afhjælpe det generelle problem (manglende overholdelse af artikel 46 i 
regionen Liguriens regionallov nr. 10/2008). Der bliver inden for rammerne af den 
igangværende undersøgelse taget højde for eventuelle yderligere relevante oplysninger fra 
individuelle klagere vedrørende de planer, der blev vedtaget i henhold til den tidligere artikel 
46."


